
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masalah 

yang tidak pernah tuntas terselesaikan. Berbagai program telah dibuat oleh 

pemerintah untuk menyelesaikannya. Namun masih banyaknya rumah yang 

tidak layak untuk dihuni. Ini disebabkan oleh berbagai kendala. Dari mahalnya 

harga lahan, harga material bangunan, hingga mahalnya upah tukang. 

Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya menambah jumlah 

perumahan yang saat ini sudah mencapai 13,6 (tiga belas koma enam) juta unit 

rumah di Indonesia. Dari jumlah ini penyelesaiannyapun akan memakan waktu 

yang cukup lama serta biaya yang luar biasa besarnya. 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 tentang 

Perumahan, Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat 

tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 

martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi 

yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, 

tetapi juga mental dan sosial untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat 

tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik, yaitu aman sebagai tempat 

berlindung, secara mental memiliki rasa kenyamanan dan secara sosial dapat 

menjaga privasi setiap anggota keluarga.  
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dimana 

dalam Pembinanan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

adalah upaya yang dilakaukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota 

sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bantuan 

Stimulasi Perumahan Swadaya merupakan salah satu program bantuan sosial 

Pemerintah Pusat di bawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam 

menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pemberian bantuan dana yang bersifat 

material bangunan. 

Bantuan stimulasi adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana 

yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk 

membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.  

Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas 

prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang 

meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru 

beserta lingkungan. 
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Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR 

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu 

mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. 

Dalam melaksankan pembangunan masyarakat harus menyiapkan 

swadayanya, karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang, untuk 

mewujudkan bangunan rumah  masyarakatnya harus berswadaya. 

Persyaratan Standar layak huni adalah kecukupan luas, kualitas, dan 

kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.  

Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas 

Pembangunan baru (PB) dan Peningkatan kualitas (PK). Pembangunan rumah 

baru (PB) adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah 

matang. Stimulan pembangunan baru dalam BSPS diberikan dalam bentuk 

dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan pembangunan rumah baru 

yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan Peningkatan 

Kualitas (PK) adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah atau memperluas 

rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Stimulan 

peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam BSPS diberikan dalam 

bentuk dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan peningkatan 

kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara swadaya oleh 

masyarakat. 

Sumber dana Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya berasal dari dana 

APBN. Besaran nilai BSPS per unit rumah ditetapkan Rencana Kerja 

Anggaran Kementrian/Lembaga sebagai berikut:  
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a. PB Rp 30 juta  

b. PK Rp 15 juta  

Penyaluran dana dilakukan dalam satu tahap oleh Bank/Pos penyalur ke 

rekening penerima bantuan sesuai dengan SK Penetapan Penerima Bantuan 

yang diterbitkan oleh PPK. Penyaluran dilakukan setelah dana cair dari KPPN 

ke rekening penampungan atas nama Satker Bantuan Rumah Swadaya dan 

diterimanya Surat Perintah Penyaluran (SPPn).  

Penarikan dana oleh penerima bantuan terdiri dari ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut:  

a. Memperlihatkan KTP asli penerima bantuan;  

b. Memperlihatkan daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) 

yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang ke Kantor Layanan 

Bank/Pos Penyalur;  

c. Penarikan dana dilakukan dalam dua tahap masing-masing sebesar 

50% yang ditunjukan dengan DRPB2 yng selanjutnya ditransfer 

langsung ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.  

d. Penerima bantuan menandatangani slip penarikan dan setoran 

(transfer) ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;  

e. Penerima bantuan dapat menarik dana BSPS dalam bentuk uang 

apabila penerima bantuan adalah jompo, cacat permanen, atau janda 

tua yang tinggal sendiri, untuk pembayaran ongkos tukang (paling 

tinggi 15% terhadap total bantuan).  

f. Buku Tabungan harus selalu dibawa setiap melakukan penarikan.  
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g. Dalam hal terjadi perbedaan nama dan/atau nomor KTP yang 

tercantum dalam SK penetapan penerima bantuan karena kesalahan 

pengetikan maka data yang dipedomani adalah sesuai data yang 

tercantum dalam KTP asli dengan melampirkan surat keterangan dari 

kepala desa/lurah.  

h. Dalam hal penerima bantuan berhalangan tetap sehingga tidak dapat 

menarik dana BSPS di kantor layanan Bank/Pos Penyalur, maka dapat 

memberikan kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang tinggal 

serumah yang akan diperbaiki (dalam satu KK), yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dokter/kelurahan/kepala desa dan membawa 

KTP asli penerima bantuan.  

i. Dalam hal lokasi penerima bantuan dengan kantor layanan Bank/Pos 

Penyalur jauh dan memerlukan biaya tinggi, maka Bank/Pos Penyalur 

harus mendatangi desa tempat penerima bantuan.  

Kriteria calon penerima/subjek penerima dana Bantuan Stimulasi 

Perumahan Swadaya:  

1. Warga negara Indonesia 

2. MBR dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi rata–rata 

nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian 

Sosial 

3. Sudah berkeluarga  

4. Memiliki atau menguasai tanah  

5. Belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni 
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6. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau 

pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau 

kerusuhan sosial  

7. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau 

meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:  

a. Memiliki keswadayaan dalam bentuk tabungan bahan bangunan. 

b. Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan 

stimulan. 

c. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS; atau  

d. Memiliki keswadayaan dalam bentuk tabungan uang yang dapat 

dijadikan dana tambahan BSPS;  

8. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan perumahan 

swadaya; dan  

9. Dapat bekerja secara kelompok.  

Kriteria bantuan untuk Peningkatan Kualitas (Rumah), Kriteria objek 

bantuan meliputi:  

1. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah  

a. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya  

b. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi  

c. tidak dalam status sengketa  

d. penggunaannya sesuai tata ruang  

2. Kondisi bangunan memenuhi kriteria berikut :  

a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV  
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b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, 

tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan  

c. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh, 

dan/atau  

d. tingkat kerusakan rumah sebagai berikut:  

1) rusak berat, ditandai dengan kerusakan 3 komponen rumah  

2) rusak sedang, ditandai dengan kerusakan 2 komponen rumah  

3) rusak ringan, ditandai dengan kerusakan 1 komponen rumah 

Kepala Keluarga penerima bantuan dengan membentuk kelompok yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa. Tugas kelompok adalah :  

1. Membentuk pengurus kelompok terdiri dari ketua dan mengusulkan 

kepada kepala desa/lurah untuk ditetapkan serta membuat pernyataan 

bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya. 

2. Membuka buku rekening kelompok penerima sasaran di bank. 

3. Melakukan penilaian bagian rumah yang akan di perbaiki. 

4. Menetapkan toko atau orang yang menjamin dalam penyediaan material 

bangunan. 

5. Mengajukan usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang 

diperlukan. 

6. Ketua kelompok membuat laporan akhir kegiatan yang dilampiri dengan 

foto-foto masing-masing rumah yang telah di perbaiki dan laporan akhir 

pertanggungjawaban keuangan 
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Desa Koto Tuo merupakan salah satu desa yang masyarakatan 

berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan XIII Koto Kampar, salah satu 

penyebabnya adalah sumber mata pencarian masyarakat tidak ada yang 

menjanjikan. Semenjak Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan XIII Koto 

Kampar termasuk Desa Koto Tuo dipindahkan gara-gara pembangunan proyek 

PLTA Koto Panjang maka terjadi penurunan pendapatan rata-rata masyarakat 

secara signifikan. Pembangunan proyek PLTA Koto Panjang bertujuan untuk 

mengantisipasi laju pembangunan di Provinsi Riau, khususnya dalam rangka 

memenuhi kebutuhan tenaga listrik jangka panjang, serta untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi masyarakat pada sektor hulu dan hilir. 

Pembangunan proyek ini bertujuan untuk pengembangan wilayah baru, 

melalui pembangunan lokasi pemukiman baru pada tahun 1994, masyarakat 

yang dipindahkan memiliki lahan pertanian masing-masing seluas  2 Ha. 

Masyarakat yang mendapatkan lahan seluas 2 Ha dan Rumah harus telah 

menikah pada saat mau dipindahkan kelokasi baru. Salah satu masyarakat yang 

dipindahkan yaitu masyarakat Desa Koto Tuo di lokasi pemukiman baru, 

namun lahan pertanian seluas 2 Ha tersebut baru bisa di olah pada tahun 1999 

dan  juga lahan ini tidak terealisa dengan baik. 

Hal itu dikarenakan lokasi lahan ada yang jauh dan itu menyebabkan 

masyarakat kurang merawat dan memelihara lahannya dan banyak yang beralih 

menjadi nelayan selain itu masyarakat kekurangan dana untuk 

mengembangkan lahan tersebut, maka wajar kalau kehidupan masyarakat di 
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Kecamatan XIII Koto Kampar termasuk Desa Koto Tuo seperti saat ini. Jumlah 

Keapala Keluaraga miskin di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar. 

Tabel 1.1 

Jumlah Kepala Keluarga Miskin Tahun 2013-2015 di Desa Koto Tuo 

Kecamatan XIII Koto Kampar 

No Tahun Jumlah Kepala Keluarga 
Jumlah Kepala 

Keluarga Miskin 

1  2013 709 Kepala Keluarga 355 Kepala Keluarga 

2 2014 728 Kepala Keluarga 386 Kepala Keluarga 

3  2015 741 Kepala Keluarga 428 Kepala Keluarga 

Sumber: Kantor Kepala Desa Koto Tuo 2016 

Jadi dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa jumlah kepala keluraga miskin 

yang ada di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar semakin meningkat 

tiap tahunnya. 

Desa Koto Tuo merupakan salah satu desa di Kecamatan XIII Koto 

Kampar yang mendapatkan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) 

tahun 2015. Program bantuan di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar 

dilaksanakan berdasarkan Perturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 39 dan 47. Dimana jenis program Bantuan Stimulasi 

Perumahan Swadaya yang ada di Desa Koto Tuo adalah bersifat Peningkatan 

Kualitas (PK) rumah dengan bantuan dana yang bersifat material bangunan 

sebanyak Rp 15.000.000,00.  Pemilihan calon penerima bantuan Stimulasi 

Perumahan Swadaya yang ada di desa Koto Tuo ini ditetapkan berdasarkan 

musyawarah dan program ini berjalan Cuma satu tahun. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Masyarakat mulai dari Usulan, Penerima, dan yang Tidak 

Menerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya dengan dilihat dari 

Tingkat Kerusakan rumah tahun 2015. 

No 

Jenis Kerusakan Rumah 
Pesentase 

(%) 

Tingkat 

Kerusakan 

Usulan 

(orang) 

Penerima 

(orang) 

Yang 

Tidak 

Menerima 

(orang) 

Penrima 

Yang 

Tidak 

Menerim

a 

1 Berat 41 27 14 65,86% 34,14% 

2 Sedang 17 11 6 64,70% 35,29% 

3 Ringan 9 4 5 44,44% 55,56% 

Jumlah 67 42 25   

Sumber: Kantor Kepala Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar 2016 

Dari data diatas mereka semua tergolong masyarakat yang 

berpenghasilan rendah dan juga dari data di atas dapat dilihat calon penerima 

Bantua Stimulasi Perumahan Swadaya pada tahun 2014 yang di ajukan ke 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan 

rekomendasi dari Kepala Desa Koto Tuo. 

Namun berbeda dari data yang diperoleh dari Kementrian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 bahwa nama-nama yang di ajukan 

sebanyak 67 orang hanya 42 orang yang mendapatkan bantuan. 

Dan juga dari tabel diatas terlihat sangat jelas bahwa nama-nama 

penerimaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa Koto Tuo yang 

berjumlah 42 orang. Hal itu tidak sesuai dengan yang di harapkan yang mana 

di dalam pengajuan  nama-nama calon penerima bantuan ini sebanyak 67 
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orang. Dan disni masih terdapat nama-nama yang seharusnya mendapatkan 

bantuan tetapi kenyataannya tidak mendapatkan bantuan hal ini bisa terlihat 

dari tingkat Kerusakan Tempat Tinggalnya, seharusnya didahulukan dulu bagi 

masyarakat yang kondisi rumahnya rusak berat setelah itu baru yang rusak 

sedang dan ringan.  

Dari persentase berdasarkan Tingkat Kerusakan maka terlihat bahwa 

usulan penerima bantuan dalam seleksi di Kementrian masih kurang selektif, 

karna hasil persentasenya tidak optimal. 

Berdasarkan data diatas penulis menemukan fenomena-fenomena 

didalam pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya sebagai berikut: 

1) Belum tepatnya sasaran didalam pelaksanaa Bantuan stimulasi 

perumahan swadaya (BSPS) . Hal ini bisa kita lihat dari ada rumah yang 

lebih layak untuk mendapatkan bantuan namun kenyataannya tidak 

mendapatkan bantuan. 

2) Belum meratanya penerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya. Hal 

ini terlihat banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan 

tersebut. Padahal kalau dilihat dari segi tingkat kerusakan tempat tinggal 

nama-nama calon penerima di atas telah layak untuk mendapatkan 

bantuan karna bantuan ini sangat dibutuhkan. 

3) Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program 

Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa Koto Tuo yang mana 

bantuan ini berjeniskan Peningkatan Kualitas (PK). Namun faktanya 

dilapangan banyaknya masyarakat yang melakukan Pembangunan Baru 
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(PB) dan ini menyebabkan terbengkalainya pembangunan rumah karna 

keterbatasan dana masyarakat. 

 

Berdasarkan masalah-masalah di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA 

(BSPS) DI DESA KOTO TUO KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR 

KABUPATEN KAMPAR” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan program Bantuan Stimulasi 

Perumahan Swadaya di Desa Koto Tuo Keamatan XIII Koto Kampar? 

2. Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan 

Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa koto Tuo Keamatan XIII Koto 

Kampar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulasi 

Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa 

Koto Tuo Keamatan XIII Koto Kampar 
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2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan 

program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa Koto Tuo 

Kecamatan XIII Koto Kampar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan. 

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang mendalami kajian-kajian 

yang sama yang berhubungan dengan masyarakat yang berpenghasilan 

rendah  yang tentunya dari sudut pandang yang berbeda. 

3. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan Bagaimana Pelaksanaan 

program  Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya  di Desa Koto Tuo 

Keamatan XIII Koto Kampar. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam Skripsi ini dibagi menjadi 6 (Enam) Bab. Dimana 

masing-masing Bab berhubungan dengan yang lainnya. Sistematika penulisan 

ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat 

Penelitian serta diakhiri dengan Sistematika Penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa konsep teoritis yang 

mendukung pemecahan masalah yang terdiri dari pengertian-pengertian yang 

dikutip dari pendapat-pendapat Para Ahli, dan Indikator Penelitian. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang Lokasi Penelitian, 

Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel, Teknik 

Pengumpulan data serta Teknik Analisis Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai Gambaran Umum 

Daerah Penelitian, Kondisi Geografis, Jumlah Penduduk, Agama, Mata 

Pencarian, Pembangunan serta Organisasi dan Tata Laksana. 

BAB V : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pembahasan dan Hasil 

Penelitian yang dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian skripsi ini. 

Dimana akan diberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan 

pembahasan serta mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan 

sumbangan pemikiran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


